Bérletértékesítés nagy tételben
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

Bérletértékesítés nagy tételben

[1]A MÁV-START Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a céges
partnerek egyszerűen és kényelmesen vásárolhassák meg nagy tételben a vasúti havibérleteiket és menetjegyeiket.
Ennek érdekében partneri szerződés keretében is biztosítjuk a bérlet- és jegyvásárlási lehetőséget. Valamint a honlap
ezen oldalán lentebb közzétett Menetjegyigénylés nyomtatványon a szerződéssel nem rendelkező, nagy tételben
készpénzért vásárló cégek, intézmények részére is elérhető a kényelmes, gyors vásárlás.
Miért jó ez Önöknek, miért jó ez cégük számára?
Mert így

elkerülhetik a pénztáraknál való sorban állást,
illetve a munkatársaktól beérkező bérletvásárlási számlák kezelését.
A bérleteket az igény leadását követően pár napon belül
az Önök által megjelölt személypénztárban,
egyszerre vehetik át,
szerződéses partnereinknek az ellenérték átutalással történő rendezése mellett.
Társaságunk lehetőséget kínál a már szerződött partnereinek, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a menetjegy-,
illetve havibérlet igényléseiket elektronikusan is eljuttathassák részünkre, elkerülve ezáltal, hogy a rendelés
leadása kapcsán külön el kelljen fáradniuk pénztárainkhoz.
Az elektronikus szolgáltatás bevezetésével célunk, hogy Önök minél kényelmesebben és minél kevesebb idő
ráfordításával rendelhessék meg menetjegyeiket, bérleteiket, s ezáltal kapcsolataink méltó alapokra helyeződjenek.
Amennyiben Önök még nem rendelkeznek partneri szerződéssel és szeretnének többet megtudni a lehetőségről,
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:
ertekesites.budapest [KUKAC] mav-start.hu
Budapest
+36 30 659 5927
+36 30 497 3374
+36 30 870 3529
mobilpenztar.ertekesites [KUKAC] mav-start.hu

+36 30 302 5312
+36 30 380 2289

ertekesites.debrecen [KUKAC] mav-start.hu

Debrecen, Nyíregyháza

+36 30 416 5598
+36 30 237 3326
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ertekesites.miskolc [KUKAC] mav-start.hu

Miskolc, Eger,
Hatvan

+36 30 235 9189
+36 30 984 7157

ertekesites.pecs [KUKAC] mav-start.hu

Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár

+36 30 247 6832
+36 30 497 3832

ertekesites.szeged [KUKAC] mav-start.hu

ertekesites.szombathely [KUKAC] mav-start.hu

Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, +36 30 640 5491
Kiskunhalas, Szolnok,
Kunszentmiklós-Tass
+36 30 235 7508
Szombathely, Győr, Veszprém

+36 30 984 7142
+36 30 267 0046

Reméljük a szolgáltatás elnyeri az Önök bizalmát, és segítséget tud nyújtani a mindennapi munkájukban.
Nagy tételben, szerződéssel nem rendelkező, készpénzzel fizető partnereinknek készített menetjegyigénylés
nyomtatvány:
Letölthető dokumentumok
Menetjegyigénylő űrlap [2]
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